
Zápisnica 

z 3.  zasadnutia OZ obce Blesovce (1. riadneho), 

konaného dňa 27. marca 2012 o 19.30 hodine  

v zasadačke OcU Blesovce 

 

 

 

Prítomní: 

Ing. Zdeněk Michalec, starosta obce 

MUDr. Peter Petrík, poslanec, zástupca starostu 

Jozef Matejovič, poslanec 

Jozef Uhrík, poslanec 

Jozef Božik, poslanec 

Michal Turčan, poslanec 

Zapisovateľom bol určený Michal Turčan 

Overovatelia zápisnice: p. Jozef Uhrík a p. Jozef Božik 

 

 

   Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril, všetkých prítomných privítal starosta obce  

Ing. Zdeněk Michalec. Úvodom všetkých oboznámil s programom zasadnutia, keďže neboli 

proti programu vznesené pripomienky, zasadnutie pokračovalo podľa preloženého návrhu 

programu. 

   Po určení funkcie zapisovateľa a overovateľov zápisnice v bode 4 starosta prečítal prítom-

ným správu hlavného kontrolóra obce p. Ďurišku o hospodárení obce za 2. polrok 2011, 

v ktorej boli uvedené skutočnosti hospodárenia ako na stráne príjmov tak aj výdavkov. Správa 

a výsledok správy nakoľko neboli zistené skutočnosti a nedostatky nekládla Obecnému 

zastupiteľstvu vyvodiť nápravné opatrenia. 

   V bode 5 bol starostom obce predložený záverečný účet obce za rok 2011, ktorý bol prijatý 

Obecným zastupiteľstvom bez pripomienok, takto schválený záverečný účet bude vyvesený 

na úradnej tabuli. 

   V bode 6 boli prejednané viaceré body. Ako prvý oboznámil starosta prítomných o vyko-

nanej kontrole Slovenskej stavebnej inšpekcie na stavbe 9-bytového domu. Kontrola pri 

prešetrovaní nezistila zo strany stavebníkov žiadne pochybenia, dohľady z kontroly boli 

vrátené stavebníkovi ako aj realizačnej firme Staveco. 

   Ako ďalší bod riešilo Obecné zastupiteľstvo návrh na uzatvorenie dohody o pracovnej 

činnosti s p. Petrom Chochulom na práce hospodára pre OFK Blesovce. Návrh prijať  

p. Chochulu od 1.4.2012 do 31.10.2012 s mesačnou hrubou odmenou 30 € bol po pripomien- 

kach schválený.  

   Obecné zastupiteľstvo bolo ďalej oboznámené starostom o zámere urobiť výstavu prác 

(obrazy, umelecké predmety) v predveľkonočnom období od 5. – 8. 4. 2012 amatérskych 

tvorcov z obce, s tým že požiadal poslancov o pomoc pri realizovaní výstavy. Títo pristúpili 

organizačnú pomoc a podporili takýto zámer. 

   Obecné zastupiteľstvo zároveň odsúhlasilo návrh na znovuotvorenie klubu detí z obce 

v termíne od 1.4.2012, s tým že otvorenie klubu bude pokiaľ tomu vonkajšie poveternostné 

podmienky umožnia. Nakoľko miestnosť vykurovať v zime by bolo veľmi nákladné.  

    Obecné zastupiteľstvo ďalej posúdilo žiadosť p. Milana Bartoníka, Oponice 216, na 

odkúpenie pozemku v lokalite „Dolina“, parcelu č. 64/8, pričom túto žiadosť poslanci 

odsúhlasili s podmienkou, že predaj musí prebehnúť do 30.9.2012, aby v prípade ďalšieho 

možného záujemcu nebola táto parcela blokovaná. Doporučený predaj 6 €/m2 musí byť ešte 

doložený znalcom v obore oceňovania nehnuteľnosti, ktorého musí obec zabezpečiť. 



   V informatívnej rovine sa niesol aj príspevok starostu o usporiadaní divadelného predsta- 

venia „Ženský zákon“ v podaní súboru Rondo z Preselian, ktorého vystúpenie je priebežne 

naplánované na 15. resp. 22. apríla v KD. 

   S týmto zároveň súvisí aj bod č. 7 – návrh na udelenie čestného občianstva obce Blesovce 

p. Deziderovi Končekov, bývalému učiteľovi a riaditeľovi ZŠ v Blesovciach, ktorou zvidi- 

teľnil našu obec na poli kultúry (ochotnícke divadlo), ale aj ostatného spoločenského života. 

Obecné zastupiteľstvo tento návrh prijalo, s tým odovzdanie plakety čestného občianstva obce 

môže prebehnúť počas divadelného predstavenia, nakoľko p. Konček je v súčasnosti občanom 

Preselian. 

   V diskusii bol daný poslancom p. Božikom návrh na opätovné písanie Obecnej kroniky. 

Bolo doporučené osloviť p. Kovaříkovú, ktorá už kroniku viedla, čo dodal p. Chochula Jozef, 

bývalý zástupca starostu. 

   Keďže všetky body 1. riadneho zasadnutia boli prejednané, bol prečítaný návrh na uzne-

senie, ktoré bolo jednohlasne schválené Nakoľko boli prejednané všetky body, starosta obce 

poďakoval všetkým prítomným poslancom, ako aj ostatným prítomným za účasť a zasadnutie 

ukončil. 

 

 

 

 

    Overovatelia zápisnice                  Zapisovateľ 

 

............................................      .......................................... 

 Uhrík Jozef                  Turčan Michal 

 

........................................... 

            Božik Jozef 

 


